INTENCJE MSZALNE od 26 II do 4 III 2018
Poniedziałek, 26 II
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7.00 1) ++ Zofia i Jakub Wieszczek
2) Podziękowanie za zdrowie Niny z prośbą o zdrowie dla Jaśminki i całej rodziny
7.30 + Ewa Kozioł – od Franciszka i Urszuli Kozioł z rodziną
18.30 ++ Aniela i Władysław Kraj, Anna i Antoni Dymon

Wtorek, 27 II
7.00 + Ewa Kozioł – od Czesławy z rodziną
7.30 + Aleksandra w 18. rocz. śm.
18.30 Dziękczynna Matce Bożej za opiekę z prośbą o dalszą dla całej rodziny

Środa, 28 II,
7.00 ++ Maria i Franciszek
7.30 + Ewa Kozioł – od Jarka z rodziną
18.30 + Stefan Stanisz w 12. rocz. śm.

Czwartek, 1 III
7.00 1) ++ Jan, Zofia, Józef
2) + Ewa Kozioł – od Beaty i Krzysztofa Łopuszyńskich
7.30 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
18.30 + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 1)

Piątek, 2 III
7.00
9.00
17.00
18.30

Za zmarłych wypominanych w wypominkach
+ Ewa Kozioł – od Jana Kozioła
+ Bogusława Radaszkiewicz (greg. 2)
Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – od Róż Różańcowych

Sobota, 3 III
7.00 1) + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 3)
2) + Ewa Kozioł – od rodziny Piotrowskich z córkami
7.30 Wynagr. Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – od Róż Różańcowych
18.30 + Maria w 9. rocz. śm. i Manuel Waśniowscy

Niedziela, 4 III
7.30
9.00 ++ Wojciech, Józefa i Kazimiera
10.30 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Heleny i Elżbiety Siuta oraz
o błogosławieństwo Boże dla rodziny
12.00 Za Mariana i Renatę w 45. rocz. ślubu
13.15 Za parafian
17.00 + Kazimierz Sagan
18.30 + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 4)
20.00 + Eugenia w 4. rocz. śm.
Nabożeństwa wielkopostne:
Droga Krzyżowa: piątek – 17.00 (dla dzieci), 18.00 (dla dorosłych), 19.30 (dla młodzieży)
Gorzkie Żale: niedziela – 17.45

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jan-kanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mk 9,2-10 /
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę
wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak
żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy
rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział
bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn
umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli
przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co
widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie,
rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.
REFLEKSJA
Pustka to pierwszy krok do pełni. Jak wielu z nas mówi: czuję się pusty,
niepotrzebny nikomu i nie nadający się do niczego! Z powodu takiego doświadczenia
ludzie wkraczają na dwie drogi: uzależnień od jedzenia, alkoholu, internetu, seksu,
pracy itd. albo na drogę coraz głębszego wznoszenia się ku odkryciu ojcostwa Bożego.
Dopóki szukamy szczęścia w świecie zewnętrznym, poza drogą przez własną
ciemność do światła Oblicza Bożego, jesteśmy zagrożeni uzależnieniem. Ale kiedy to
zdobywamy, stajemy się pochwyceni i zniewoleni. Pojawia się zagubienie i jeszcze
większa rozpacz, bo poza Obliczem Boga żadna inna twarz nie daje nasycenia. Być
może podejmujesz ciągle próby oszukania swej pustki czymkolwiek lub kimkolwiek,
doświadczając w efekcie jeszcze większego wstydu.
Tymczasem nic innego i nikt inny nie wypełni twojej pustki, tylko wędrówka przez
swoją pustkę ku pełni Bóstwa w Jezusie.

Sumienie z książeczki?
Sanktuarium sumienia nie jest miejscem spotkania
z grzechem. Jest miejscem spotkania z Bogiem.
Konfesjonał nie gryzie. Spowiednik niekiedy (choć
gryzący rzadkim bywa okazem). Gryzie sumienie. Choć z tą
funkcją mogą być wielorakie kłopoty.
Nazywane bywa sanktuarium. Czyli miejscem świętym.
Jakoś trudno wyobrazić sobie, by miejsce przebywania
z Bogiem sam na sam, miało być salą tortur. Dlatego warto
szukać innego, bardziej trafnego sformułowania. Jeśli Bóg, to światło. Nie tyle
oślepiające, co rozjaśniające. Owszem, dookoła pozostają ciemności. Ale dzięki ta
ciemność nie jest ciemna. W praktyce znaczy to tyle, że sumienie nie tylko wskazuje
na grzechy. Jeszcze bardziej wskazuje na Tego, który z grzechu wyzwala, oczyszcza
w wodzie Miłosierdzia, prowadzi na zielone pastwiska.
Tu pojawia się kolejny problem. Jak to jest, że jeden, napluwszy bliźniemu
w twarz, widzi swoją winę, przeprasza, naprawia, prosi Boga i bliźniego
o przebaczenie, inny zaś śmieje się mówiąc: deszcz pada. Sanktuarium z defektem
czy jego właściciel?
W prasie włoskiej ukazała się informacja o tabernakulum, znalezionym po
kilkunastu miesiącach pod gruzami kościoła w Arquata. Hostie znajdowały się
w stanie nienaruszonym. Podobnie może być z sumieniem. Przychodzi trzęsienie
ziemi. Czytaj: bolesne wydarzenia, młodzieńczy bunt, niedojrzałość czy zwykłe
lenistwo. Walą się mury, zasypują drzwi, ale Bóg jest w środku. Czeka. Jeden
zakasuje ręce i bierze się do roboty. Inny potrzebuje ratowników. Bywa, że wejście
odsłania się samo po kolejnym kataklizmie.
Sanktuarium sumienia nie jest miejscem spotkania z grzechem. Jest miejscem
spotkania z Bogiem. On zna nasze możliwości, wie, co kryje się w naszych sercach.
Wie także, co w danym momencie jest dla nas najlepsze. Pokaże nam tyle, ile
jesteśmy w stanie znieść. Nie włoży ciężaru ponad siły. Święty Jan Bosko powiedział
kiedyś swoim wychowankom: „gdyby Bóg w jednym momencie pokazał nam
wszystkie grzechy, jakie popełniliśmy, umarlibyśmy z przerażenia”. Na szczęście jest
świetnym pedagogiem. Zna możliwości swego dziecka.
Wbrew rozpowszechnionej praktyce wchodzenie do sanktuarium sumienia jedynie
w trakcie przygotowania do spowiedzi nie jest zbyt szczęśliwym rozwiązaniem.
Uzasadnienia należy szukać wyżej, w trzecim akapicie. Światło i droga. „Kładę przed
tobą dobro i zło, życie i śmierć. Wybieraj…” Sumienie jest przede wszystkim
miejscem, gdzie Bóg pozwala nam rozpoznać i wybrać. To jest pierwsze
i najważniejsze zadanie sumienia. Jeśli nie nauczymy się tego, będziemy brnąć w te
same wciąż grzechy, a Bóg z miłosiernego Ojca przeobrazi się w czyhającego na
nasze potknięcia sędziego.
(Fragmenty artykułu ks. Włodzimierza Lewandowskiego – www.wiara.pl)

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkiego Postu
1. Dziś w kościele w Polsce dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami
organizowany przez Dzieło Pomocy Misjonarzom Ad gentes. Witamy wśród nas Siostrę
Nazarię Czernek, dominikankę, ze współsiostrą, które zachęcą do modlitwy i wsparcia
ofiarą placówki misyjnej na pograniczu Kamerunu i Republiki Centralnej Afryki.
2. W pierwszy czwartek marca adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele
dolnym od 8.00 do 18.00. i od 19.15 do 20.00 animowana przez Odnowę w Duchu św.
O 18.00 w czwartek jak co miesiąc nabożeństwo do św. Jana Kantego zwłaszcza dla
środowiska akademickiego, oraz dla czyniących i korzystających z dzieł miłosierdzia.
W pierwszy piątek miesiąca spowiedzi od 6.30 do 7.30 i od 8.30 do 9.30 w kościele
dolnym. Po południu od 16.00 do 19.00 w kościele górnym. Po Mszy św. wieczornej
adoracja NS do 21.00. Droga Krzyżowa dla młodzieży w kościele dolnym.
W I sobotę marca odwiedziny u chorych z Najśw. Sakramentem od godz. 9.30.
3. Jeśli Bóg pozwoli, nasz kleryk Arkadiusz Litwiniuk przyjmie święcenia diakonatu
8 maja br. z kolegami z rocznika św. Jana XXIII. Ogłoszenie to należy traktować jako
zapowiedzi przed święceniami diakonatu, o których mowa w kan. 1051, p. 2. KPK.
Można więc zgłaszać do kancelarii parafialnej ewentualne podpisane uwagi, czy
zastrzeżenia w tej sprawie. Przede wszystkim jednak zapowiedzi mają na celu zachęcić
wszystkich wiernych do modlitwy za kandydatów do święceń.
4. Po feriach powracamy do spotkań z kandydatami do bierzmowania po
wieczornej Mszy św. w poniedziałki i środy. Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w najbliższy poniedziałek odwołane. Kolejny termin spotkania ogłosimy.
5. Do skarbony przy Wspólnocie zbieramy ofiary na dekorację Grobu Bożego i za
baranki Caritas (nie mniej niż 6 PLN). W najbliższą niedzielę będzie można nabyć przy
stoisku przed kościołem produkty pszczelarskie.
6. Garść wiadomości gospodarczych. W lutym zakończyliśmy prace kamieniarskie
w kaplicy MB Miłosierdzia, które ostatecznie kosztowały 29 711,81 PLN. Płomień
okalający tabernakulum zamontujemy niebawem, po koniecznych przeróbkach
zmieniających jego rozmiar. Czekamy na projekt miejsc do siedzenia dla celebransów
i innych elementów wyposażenia prezbiterium kaplicy. W jadalni i salonie na plebanii
położono nową instalację elektryczną, przygotowano ściany, sufit i parkiet pod
malowanie. W najbliższą, pierwszą niedzielę marca zbierzemy składkę na potrzeby
inwestycyjne w parafii.
Na koncie Panama Zbiórka po wpłacie kolejnej raty za wyjazd pielgrzymów na
ŚDM 2019 z ich środków własnych pozostaje 19 736 PLN zgromadzonych w wyniku
działalności PanaMa Group.
7. W ostatnim okresie odprawiamy więcej pogrzebów w kościele parafialnym.
Dziękujemy tym bliskim Zmarłych, którzy wybierają formę pogrzebu przy trumnie
z ciałem zmarłego w naszym kościele, gdy pogrzeb ma miejsce na cmentarzu, który nie
dysponuje kaplicą stosowną do sprawowania Eucharystii. Innych zachęcamy do
wybrania tej formy pogrzebu. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Władysławę
Świątek, śp. Zofię Zawadzką, śp. Halinę Kwiecień. Wieczny odpoczynek racz Im dać
Panie...

